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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon võttis oma ettepaneku vastu 9. märtsil 2010.

2. Regioonide Komitee esitas oma arvamuse 9. juunil 2010.

3. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 16. detsembri 2010. aasta 

täiskogu istungil.

4. Nõukogu võttis vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 5 oma esimese 

lugemise seisukoha vastu 19. juulil 2011.

II. EESMÄRK

Euroopa kultuuripärandi märgis loodi 2006. aastal valitsustevahelise algatusena. Teatud puuduste 

tõttu algatuse praktilises korras kutsus nõukogu komisjoni üles esitama ettepanekut Euroopa 

kultuuripärandi märgise loomise kohta Euroopa Liidus. Euroopa kultuuripärandi märgist käsitleva 

Euroopa Liidu meetme eesmärgid jagunevad järgmisse kolme rühma.

1. Üldised eesmärgid on tugevdada Euroopa kodanike liitu kuulumise tunnet ühise ajaloo ja 

kultuuripärandi alusel, suurendada mitmekesisusest lugupidamist ja tõhustada 

kultuuridevahelist dialoogi.

2. Vahe-eesmärgid on tõsta esile neid mälestisi ja rõhutada nende sümboolset väärtust, millel on 

märkimisväärne roll Euroopa ajaloos ja kultuuris ja/või liidu ülesehitamises, suurendada 

Euroopa kodanike teadmisi Euroopa ajaloost ja liidu ülesehitamisest ja nende ühisest ent 

samas mitmekesisest kultuuripärandist.

3. Konkreetsed eesmärgid on seotud mälestiste tegevuse nähtava paranemisega Euroopa 

kultuuripärandi märgise saamise tulemusena.
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III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Nõukogu esimese lugemise seisukoht koostati vastavalt kaasotsustamismenetluse rakendamise 

praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni1 punktidele 16−18 Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 

nõukogu vahel toimunud mitteametlike kontaktide tulemusel.

Kuigi nõukogu esimese lugemise seisukohas on komisjoni esialgsesse ettepanekusse tehtud mõned 

sisulised ja struktuurimuudatused, on samaks jäänud komisjoni kavandatud üldine lähenemisviis ja 

ettepaneku põhielemendid, näiteks kaheetapiline valikumenetlus (eelvalik liikmesriikide tasandil 

ning seejärel valik liidu tasandil), hindamine sõltumatu Euroopa eksperdikomitee poolt, 

komisjonipoolne mälestiste määramine ja meetmed, mille abil Euroopa kultuuripärandi märgis 

viiakse valitsustevahelisest algatusest üle Euroopa Liidu meetmeks. Kõige olulisemad muudatused 

on esitatud punktides A ja B.

A. Struktuurimuudatused

Vastavalt ühenduse õigusaktide koostamise ühisele praktilisele juhendile on esimese lugemise 

seisukohas esitatud kõik mõisted ühes artiklis (artikkel 2 „Mõisted”). See muudatus puudutab 

varem artiklis 12 esinenud mõistet „piiriülesed mälestised” ning artiklis 13 toodud mõistet 

„riiklikud temaatilised mälestised”.

B. Sisulised muudatused

i. Mõisted (artikkel 2)

Asjakohane Euroopa Parlamendi muudatusettepanek: 8

Esimese lugemise seisukohas on komisjoni esialgses ettepanekus sisalduvat mõistet „mälestis” 

laiendatud, et hõlmata kolme uut mälestisteliiki: veealused, arheoloogilised ja tööstusobjektid.

                                               
1 ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.
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ii. Geograafiline ulatus (artikli 18 lõige 1, põhjendus 13)

Asjakohased Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud: 6, 59

Esimese lugemise seisukoht kajastab komisjoni ettepaneku üldist lähenemisviisi, mille kohaselt 

tuleks hindamismenetluse käigus muu hulgas kontrollida meetme geograafilise ulatuse laiendamist 

(artikli 18 lõige 1). Põhjenduse 13 kohaselt tuleks geograafilise ulatuse laiendamist kontrollida juba 

esimese hindamise käigus, st kui otsuse jõustumisest on möödunud kuus aastat. See võimaldaks 

kontrollida meetme toimimist kõigepealt ELi liikmesriikides, enne kui meede avatakse vajadusel 

ELi-välistele riikidele.

iii. Sõltumatu Euroopa eksperdikomitee (artikkel 8)

Asjakohased Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud: 34, 35, 36

Regioonide Komitee osalemine valiku- ja järelevalvemenetlustes on oluline, sest kultuuripärandi 

mälestisi haldavad sageli kohalikud või piirkondlikud ametiasutused. Esimese lugemise seisukohas 

on seda asjaolu arvesse võetud, lisades parlamendi, nõukogu ja komisjoni määratud Euroopa 

eksperdikomitee liikmete hulka Regioonide Komitee poolt nimetatava eksperdi (artikli 8 lõige 2). 

Esimese lugemise seisukoha tekstis rõhutatakse seda, et asjaomased Euroopa institutsioonid peavad 

tagama, et ametisse nimetatud ekspertide pädevused üksteist täiendavad ning et ekspertide 

geograafiline esindatus oleks tasakaalus (artikli 8 lõige 3).

iv. Valiku sagedus (artikli 10 lõige 2)

Asjakohane Euroopa Parlamendi muudatusettepanek: 40

Kui komisjon pakkus esialgselt välja mälestiste iga-aastase valiku, siis esimese lugemise seisukoht 

muutis valiku iga kahe aasta tagant tehtavaks. Muudatuse peamine eesmärk on vältida mälestiste 

arvu kontrollimatut kasvu, mis õõnestaks märgise prestiiži ja halvendaks selle kvaliteeti. Iga kahe 

aasta tagant tehtav valik tagab samal ajal selle, et mälestiste kriitilise arvuni jõutakse mõistliku aja 

jooksul, nii et märgis saab üldsusele tuntuks.
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v. Komisjonipoolse teavitamise tugevdamine (artikli 10 lõige 5, artikli 11 lõige 4, artikli 14 

lõige 1 ning artikli 16 lõiked 5 ja 6)

Asjakohased Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud: 43, 45, 49, 55, 56

Esimese lugemise seisukoha teksti lisati komisjoni kohustus teavitada parlamenti, nõukogu ja 

Regioonide Komiteed valikumenetluse kõikides etappides, milleks on liikmesriikide tasandil tehtav 

eelvalik, Euroopa eksperdikomitee tehtav valik, komisjonipoolne mälestiste määramine, märgise 

tagasivõtmine ja märgisest loobumine. Tänu sellisele läbipaistvale menetlusele on kõikidel pooltel 

võimalus juhtida komisjoni tähelepanu mis tahes asjaolule, mida nad soovivad kandidaatmälestiste 

kohta teatavaks teha (artikli 10 lõige 5).

vi. Piiriülesed mälestised (artikli 2 lõige 2, artikkel 12, põhjendus 15)

Asjakohane Euroopa Parlamendi muudatusettepanek: 46

Esimese lugemise seisukoht toetab antud liiki mälestisi, nagu komisjoni esialgses ettepanekus 

esitatud. Seisukohas aga määratletakse täpsemalt tingimused, mida selline mälestis peab täitma, 

eelkõige koordineerija määramine ja osaleva mälestise kohustus konsulteerida oma vastavate 

riigiasutustega (artikli 12 lõige 2).

vii. Riiklikud temaatilised mälestised (artikli 2 lõige 3, artikkel 13, põhjendus 14)

Esimese lugemise seisukoht sisaldab uut mälestisteliiki „riiklikud temaatilised mälestised”, mis 

võimaldab samas liikmesriigis asuvatel ühise teemaga seotud mälestistel esitada ühine taotlus.

viii. Märgisest loobumine (artikli 16 lõige 6)

Asjakohane Euroopa Parlamendi muudatusettepanek: 56

Esimese lugemise seisukohas kehtestatakse uus menetlus, mille teel saab mälestis, mis ei soovi 

enam meetmes osaleda, oma märgisest loobuda. Kõnealune säte on kooskõlas meetmes vabatahtliku 

osalemise põhimõttega (artikkel 4).
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ix. Üleminekusätted (artikkel 19, põhjendus 11)

Esimese lugemise seisukoht kajastab komisjoni esialgse ettepaneku üldist lähenemisviisi, mille 

kohaselt viiakse märgis valitsustevahelisest algatusest üle Euroopa Liidu meetmeks, võimaldades 

liikmesriikidel esitada vajaduse korral ka mälestisi, millele on valitsustevahelise algatuse raames 

märgis juba antud. Kõiki mälestisi, mis on esitatud märgise saamiseks neil kahel aastal, mil 

kohaldatakse üleminekusätteid, tuleb hinnata samade kriteeriumide alusel ja sama menetlust 

järgides nagu tavapärastel aastatel toimuvatel hindamistel (artikli 19 lõige 3). Et tagada nende 

liikmesriikide, kelle mälestistele on antud valitsustevaheline märgis, ja liikmesriikide, kellel sellised 

mälestised puuduvad, võrdne kohtlemine, sätestab esimese lugemise seisukoht, et iga liikmesriik 

võib vastavalt üleminekusätetele esitada märgise saamiseks kuni neli mälestist. 

Üleminekumenetluse selgitamiseks ja lihtsustamiseks muudeti komisjoni ettepaneku artikli 19 

ülesehitust.

x. Finantssätted (artikkel 20)

Komisjoni esialgses ettepanekus esitatud rahastamispaketi suuruse määramisel lähtuti eeldusest, et 

esimene valikumenetlus toimub 2012. aastal. Arvestades asjaolu, et uues tekstis on lisatud üks aasta 

ettevalmistöö tegemiseks, vähendati Euroopa meetme 2012.–2013. aastate eelarvet 650 000 euroni.

III. JÄRELDUSED

Esimese lugemise seisukohas, mis koostati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 

toimunud mitteametlike kontaktide tulemusel, on komisjoni soovitatud lähenemisviis ja õiguslik 

ülesehitus samaks jäetud. Sellega kehtestatakse Euroopa kultuuripärandi märgise jaoks ühtsed, 

selged ja läbipaistvad kriteeriumid ja menetlused ning parem liikmesriikidevaheline 

koordineerimine. Olulised muudatused on tehtud seoses valiku toimumise sageduse, Euroopa 

eksperdikomitee koosseisu, mälestiste liigi ja teavitamisega. Esimese lugemise seisukoht sisaldab 

ka mitut olulist selgitust mõistete, kriteeriumide, piiriüleste ja riiklike temaatiliste mälestiste 

tingimuste, märgisest loobumise ja üleminekusätete kohta.

______________________


